

ЗАТВЕРДЖЕНО
Президією Вітрильної федерації
України
Протокол № _____від ___________р.
ПОЛОЖЕННЯ
про особистий штамп
старшого інспектора технічного нагляду
Комітету Технічних Інспекторів ВФУ
1.   Загальне
Особистий штамп (далі - штамп) старшого інспектора технічного нагляду Комітету Технічних Інспекторів ВФУ (далі -старший інспектор) впроваджується для засвідчення актів технічного огляду спортивних яхт, а також інших документів, пов'язаних з діяльністю інспекції технічного нагляду . що потребують їх засвідчення старшим інспектором.
2.   Особистий штамп.
Відбиток штампу має форму прямокутника розміром 77 на 39 мм. Поле відбитку двома взаємно перпендикулярними лініями поділене на три частини. В лівій відокремленій вертикальній частині вгорі знаходиться зображення яхти, а унизу - число штампу. В правій верхній відокремленій частині поля розташовано напис: „Комітет Технічних Інспекторів  ВФУ". В правій нижній відокремленій   частині поля розташовано напис: „Старший інспектор технічного нагляду" спортивної або крейсерсько-перегонової яхти. 
При припиненні повноважень старшого інспектора штамп підлягає  поверненню до ВФУ
3.   Право на штамп і передача його іншій особі
Штамп є особистим і виключне право на його використання має старший інспектор. В окремих особливих випадках, обумовлених поважними причинами, старший інспектор може передати тимчасово штам своєму заступнику, призначеному ним зі складу підлеглих йому інспекторів. Дані про свого заступника та зразок його особистого підпису старший інспектор повинен надіслати до Комітету Технічних Інспекторів ВФУ, про що має бути складено акт.
4.   Обмеження використання штампу.
Штамп повинен використовуватись виключно для засвідчення документів, що пов'язані з технічними проблемами та проблемами безпеки у спортивному вітрильництві.
5.  Відповідальність за використання штампу
Відповідальність за використання штампу за призначенням у всіх випадках несе старший інспектор.








Ескізи штампів які необхідно виготовити

file_0.png

file_1.wmf



01
КОМІТЕТ ТЕХНІЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ  ВФУ

Старший інспектор технічного нагляду крейсерсько-перегонові яхти

Необхідно виготовити 20 (двадцять) штук з номерами відповідно від 01 до 20
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01
КОМІТЕТ ТЕХНІЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ  ВФУ

Старший інспектор
технічного нагляду перегонові яхти, дитячо -юнацькі, олімпійські класи

Необхідно виготовити 20 (двадцять) штук з номерами відповідно від 01 до 20
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Необхідні розміру ШТАМПА

15 мм
52 мм

     30 мм


10 мм




20 мм


67 мм




